Van Deursen Auto's
Mercedes-Benz SL-klasse 500 AMG
KEYLES GO NW.STAAT

Wegenbelasting
€ 248,00 - € 279,00

91-RXL-1

Grijs

24-05-2002

178.900 km

1.745 kg

2 drs Cabriolet

Benzine

Automaat

Cilinders
Motorinhoud
Vermogen
Marge/BTW
Verbruik
APK tot

8
4966 cc
225 kW / 308 pk
Marge
12.7 l/100km (1 op 8km)
15-08-2019

€ 18.950,12V aansluiting in kofferruimte
centrale deurvergrendeling
Afslagverlichting
met afstandsbediening
richtingaanwijzers en
Comfortstoelen voor
positielicht voor met ledcruise control
techniek
Dagrijlicht (LED)
koplampreinigingsinstallatie en
Diefstal-/inbraakalarm klasse 3
offroadverlichting (alleen in
Electrisch verstelbare
combinatie met
stuurkolom (axiaal en
ON&OFFROAD-pakket code
verticaal)
430)
elektrisch verstelbare stoel(en)
airbag passagier
met geheugen
airco (automatisch)
elektrische ramen voor en
Airconditioning volautomatisch
achter
comfort 3-zone
Elektronisch Stabiliteits
Ambition-pakket; bestaat uit
Programma
o.a. actieve parkeerassistent
Elektronische
inclusief parkersensoren
remkrachtverdeling
Becker Map Pilot
Fullmap navigatiesysteem incl.
Navigatiesysteem Audio 20
MMI
CD Bi-xenonkoplampen
hoofd airbag(s) achter
cruisecontrol enz.
hoofd airbag(s) voor
Ambitionpakket; bestaat uit
houtafwerking interieur
o.a. Actieve parkeerassistent
Intelligent Light System met biinclusief Parktronic
xenonkoplampen actieve
Cruisecontrol Audio 20 CD
bochtenverlichting
Engelseweg
222A
0492751134
inclusief Touchpad
Garmin
automatische
Map
Pilot
navigatiesysteem
koplamphoogteregeling
5705 AK Helmond
info@vandeursen-autos.nl
LED-Intelligent Light System
(alleen in combinatie met

lendesteunen (verstelbaar)
Licht -en regensensor
Licht- en regensensor
Licht- en zichtpakket;
automatisch dimmende
binnenspiegel leeslampjes
achterin en bestuurder
verlichting beenruimte
regensensor lichtsensor
vertraagde uitschakeling
dimverlichting
lichtmetalen velgen
lichtmetalen velgen 17"
Luidsprekers met BOSEsound
metaalkleur
mistlampen voor
motorrestwarmte-installatie
Multifunctioneel stuurwiel met
boordcomputer
Navigatiesysteem met
kleurenscherm
Navigatiesysteem Professional
Park distance control
Park Distance Control
voor/achter (PDC)(akoestische
en optische weergave in
Control Display)
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Adaptieve grootlichtassistent.
AMG-lichtmetalen velgen 19
inch 5-spaaks
Anti Blokkeer Systeem
anti overhel assistent
armsteun voor
bestuurdersairbag
binnenspiegel automatisch
dimmend
Boordcomputer (verbruik e.d.)
buitenspiegel(s) automatisch
dimmend
buitenspiegels elektrisch
verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in
carrosseriekleur
buitenspiegels met verlichting
buitentemperatuurmeter
CD-wisselaar

ON&OFFROAD-pakket code
430)
Koffer op afstand te openen
en te sluiten
Koplampreinigingsinstallatie
Koplampsproeiers
lederen bekleding
lederen stuurwiel en
versnellingspook

Park Distance Controle (PDC)
passagiersairbag
Regensensor
side-skirts
Standkachel

